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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

  

I. În ziua de 13 ianuarie 2021, Curtea Constituțională, a pronunţat, în cadrul 

controlului anterior promulgării, următoarele decizii de admitere:  

A). Cu unanimitate de voturi,  

    1. A admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.I 

pct.8 şi 9 din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea 

unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare sunt neconstituţionale;  

Cu majoritate de voturi, 

2. A respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat 

că dispoziţiile art.I pct.1-6 din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 

modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare sunt 

constituţionale în raport cu criticile formulate. 

În motivarea soluţiei de admitere, Curtea a reţinut, în esenţă, următoarele: 

- art.I pct.8 din legea criticată abrogă art.42 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.135/2020 [care prevede o valoare a punctului de pensie de 1442 lei], 

ceea ce nu înseamnă, însă, o repunere în vigoare a art.86 alin.(2) lit.b) din Legea 

nr.127/2019, în forma sa iniţială [care prevedea o valoare a punctului de pensie de 

 



1775 lei]. Astfel, din cauza tehnicii legislative defectuoase utilizate, s-ar fi creat un 

vid legislativ în privinţa valorii punctului de pensie. Abrogarea pură şi simplă a 

art.42 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.135/2020, fără indicarea valorii 

punctului de pensie prin modificarea corespunzătoare a art.86 alin.(2) lit.b) din 

Legea nr.127/2019, ar fi generat o incertitudine juridică în privinţa existenţei 

normative chiar a valorii punctului de pensie, ceea ce este contrar art.1 alin.(5), în 

componenta sa privind securitatea juridică, raportat la art.47 alin.(2) din Constituţie. 

Așadar, viciul de neconstituționalitate constatat de Curte privește exclusiv Legea de 

aprobare a O.U.G. nr.135/2020, și nu ordonanța. În cadrul procedurii de 

reexaminare, revine Parlamentului competenţa de a infirma/confirma, în termeni 

clari şi neechivoci, valoarea punctului de pensie stabilită prin art.42 din Ordonanţa 

de urgență a Guvernului nr.135/2020. 

- art.I pct.9 din legea criticată abrogă art.43 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.135/2020 [care amână creşterea drepturilor salariale ale cadrelor 

didactice pentru 1 septembrie 2021], ceea ce nu înseamnă, însă, o repunere în vigoare 

a art.38 alin.(4 ind.1) din Legea-cadru nr.153/2017, în redactarea dată prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 [care stabilise creşterea drepturilor 

salariale ale cadrelor didactice pentru 1 septembrie 2020]. Astfel, din cauza tehnicii 

legislative defectuoase utilizate, s-a fi ajuns la o situaţie incertă cu privire la 

etapizarea creşterii drepturilor salariale pentru personalul didactic. Abrogarea pură 

şi simplă a art.43 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.135/2020, fără indicarea 

etapelor de creştere a drepturilor salariale pentru personalul didactic prin 

modificarea corespunzătoare a art.38 alin.(4 ind.1) din Legea-cadru nr.153/2017, ar 

fi generat o situaţie juridică confuză, ceea ce este contrar art.1 alin.(5), în 

componenta sa privind securitatea juridică, raportat la art.41 din Constituţie. Așadar, 

viciul de neconstituționalitate constatat de Curte privește exclusiv Legea de aprobare 

a O.U.G. nr.135/2020, și nu ordonanța. În cadrul procedurii de reexaminare, revine 

Parlamentului competenţa de a infirma/confirma, în termeni clari şi neechivoci, 

etapizarea creşterii drepturilor salariale pentru personalul didactic stabilită prin 

art.43 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.135/2020. 



B) Cu unanimitate de voturi, 

 A admis sesizarea de neconstituționalitate formulată de Președintele 

României și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, întrucât încalcă principiul 

bicameralismului. 

 

II. De asemenea, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a respins, 

ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2020 pentru rectificarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este constituțională în raport cu 

criticile formulate.  

Legea criticată reglementează exclusiv măsuri de ordin tehnic, iar nu creșterea 

sau diminuarea punctului de pensie, această problematică nefăcând obiectul acestei 

sesizări, ci a celei de la pct.I-A) din prezentul comunicat. De altfel, conform 

jurisprudenței constante a Curții, aprecierea caracterului suficient sau nu al 

resurselor bugetare reprezintă o problemă exclusiv de oportunitate politică, și nu de 

constituționalitate, astfel că aceasta excedează competenței Curții Constituționale.   

•  

Deciziile sunt definitive şi general obligatorii.  

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea 

Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

III. În aceeași ședință, Curtea a dispus amânarea judecării următoarelor 

sesizări de neconstituționalitate:  

- pentru data de 28 ianuarie 2021: 

• obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea 



Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea 

unor cheltuieli în domeniul sănătății, obiecție formulată de Guvernul României; 

• obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea 

și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007, obiecție formu-

lată de 51 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România, 

Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, precum și de 

deputați neafiliați; 

-  pentru data de 10 februarie 2021 - obiecțiile de neconstituționalitate a Legii 

privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, 

construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate, obiecție 

formulată de Guvernul României și respectiv, de Președintele României; 

- pentru data de 17 februarie 2021 - obiecția de neconstituționalitate a Legii 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2020 pentru 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea 

unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative și pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind 

acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții 

financiare nebancare anumitor categorii de debitor, obiecție formulată de Guvernul 

României. 
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